ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2017
ACTA NÚM.: 1/2017
DATA: 7 de febrer de 2017
SESSIÓ: Ordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.45 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. MARC BARÓ BERNADUCA
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
SR. JOSEP PALAU CASTELLS (s’incorpora al 5è punt)
SR. MARC PERÓ AGULLANA
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ

Excusen la seva assistència:
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 15 consellers, la
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum.
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 27
de desembre de 2016. Exp. 643/2016.
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2016,
que consta a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim
local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 27 de
desembre de 2016.
Segon.- Decrets de presidència.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numero
246/2016, 249/2016 i 251/2016 que consten a l’expedient 4/2016 i es
donen íntegrament per reproduïts.

Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 6 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de Progrés:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 246/2016 concertant
una operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini
amb el Banco de Sabadell, SA. 249/2016 aprovant el preu públic d’articles
i serveis de l’Epicentre 251/2016 concertant una operació de crèdit, en la
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA.
Tercer.- Decrets de gerència.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numero
90/2016, 91/2016 i 93/2016 que consten a l’expedient 5/2016 i es
donen íntegrament per reproduïts.
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 6 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de Progrés:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 90/2016 aprovant la
cessió de crèdit de vàries factures de l’empresa Construccions Pallars, SL a
favor de Banco Santander, SA. 91/2016 aprovant la cessió de crèdit de la
factura núm. 2016062 de l’empresa Enric Mitjana Dalmau a favor de Banc
de Sabadell, SA. 93/2016 aprovant el pagament d’un complement
d’activitat a la Sra. MTB.
Quart.- Aprovació del procediment obert de contractació de l’obra
“Centre catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de
La Pobla de Segur”. Exp. 595/2016
Vist el projecte executiu de l’obra “Centre catalitzador de l’oferta turística
sostenible de La Pobla de Segur”, redactat per la Sra. Judit Bertran Queralt,

arquitecte i amb un pressupost de 277.686,70 € més l’IVA vigent al 21 %
per import de 58.314,21 €, aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal
en la sessió ordinària de 5 de desembre de 2016 i que ha quedat aprovat de
forma definitiva.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra “Centre
catalitzador de l’oferta turística sostenible de La Pobla de Segur”, pel
procediment obert i per més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb
el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016.
Vistos els informes tècnic, de Secretaria i d’Intervenció, que consten a
l’expedient, i que acrediten que aquests plec s’ajusten a la legislació vigent
en matèria de contractació i de gestió econòmica-financera local i que
existeix consignació pressupostària.
Vistos els articles 6, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril.
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra “Centre
catalitzador de l’oferta turística sostenible de La Pobla de Segur”, amb un
pressupost de licitació de 277.686,70 € més l’IVA vigent al 21 % per import
de 58.314,21 €, pel procediment obert, per més d’un criteri d’adjudicació.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri per la contractació de l’obra de referència.
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 dies, mitjançant
anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la convocatòria del
procediment de referència.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.

Cinquè.- Aprovació del suport a la Campanya Casa Nostra És Casa
Vostra. Exp. 42/2017.
En aquest punt s’incorpora el Sr. Palau
Vista la proposta d’acord elaborada des del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, que es transcriu a continuació:
“EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones
que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han
mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no
disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les
mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la
seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, collectius
i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants,
aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem
acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya
Casa Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local
mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que
necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.

Per tot això, des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, es proposa l'adopció
dels següents acords:
•

Declarar l’ens local Consell Comarcal del Pallars Jussà entitat adherida a
la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

•

Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

•

Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es
celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa
Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local
supramunicipal si és el cas).”

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà a la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra,
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
Sisè.- Aprovació de la moció relativa als pressupostos de la
Generalitat 2017 – Camins. Exp. 31/2017.
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés, que
consta a l’expedient i que es transcriu a continuació:
“Moció relativa als pressupostos de la Generalitat 2017 – Camins
Atès que un dels dèficits més evidents que pateixen els nuclis i municipis de
muntanya és l’accessibilitat.

Atès que aquests camins són de titularitat municipal i que els pressupostos
ordinaris dels ajuntaments fan impossible que puguin garantir-ne l’estat de
conservació adequat.
Atès que fa més de 6 anys de des del Govern de la Generalitat no s’ha formulat cap
pla de camins amb dotació suficientment digna, la qual cosa ha contribuït al
deteriorament d’aquestes vies.
Atès que en aquests moments s’estan tramitant els pressupostos de la Generalitat
per al 2017.
Per això, a proposta del Grup Comarcal Candidatura de Progrés, el Ple del Consell
Comarcal acorda:
Primer.- Sollicitar al Parlament de Catalunya que inclogui una partida suficient o
equiparable a la que existia en els pressupostos de 2010 en la conselleria de Política
Territorial, actualment de Territori i Sostenibilitat.
Segon.- Fer arribar aquest acord als municipis de la comarca i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.”

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els 15 vots favorables dels Srs/es. Aranda,
Baró, Bellera, Borrell, Cardona, Castelló, Dalmau, Isanta, Jordana, Mullol,
Palau, Peró, Romero, Solans i Valls i amb l’abstenció de les Sres. Cases i
Ritz:
PRIMER.- Donar suport a l’esmentada moció relativa als pressupostos de
la Generalitat de Catalunya 2017 – Camins, presentada pel Grup Comarcal
Candidatura de Progrés.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal Candidatura de Progrés,
al Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda planteja la possibilitat de deixar aquest
assumpte sobre la taula atés que en la darrera visita del conseller de
Territori i Sostenibilitat a la comarca, aquesta conselleria en collaboració
amb altres es va comprometre a finançar conjuntament un Pla de camins.
La Sra. Romero fa palés que aquesta moció es va presentar al mes de
desembre de 2016 abans de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat,
per demanar l’habilitació d’una partida per a Pla de camins als municipis de

muntanya i que es conscient que actualment existeix un compromís de la
Generalitat en aquest sentit, si bé no s’ha concretat.
Apunta que l’aprovació d’aquesta moció arriba tard, ja que ha finalitzat el
termini d’esmenes als Pressupostos de la Generalitat. No obstant, considera
que és una demanda per part del territori, que preocupa a tots els municipis
i se’ls hi ha de donar veu.
El Sr. Aranda està d’acord amb la Sra. Romero i s’acorda trametre a la
Generalitat aquesta necessitat com una declaració d’intencions.
Les Sres. Cases i Ritz comuniquen que s’abstindran en la votació per actuar
en coherència amb el seu vot a l’ajuntament de Tremp pel mateix
assumpte.
Setè.- Aprovació de la moció relativa als pressupostos de la
Generalitat 2017 – Reg de la Conca de Tremp. Exp. 30/2017.
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés, que
consta a l’expedient i que es transcriu a continuació:
“Moció relativa als pressupostos de la Generalitat 2017 Reg de la Conca de Tremp
Atès que una de les obres més emblemàtiques i reivindicades de la comarca és la
modernització i millora del reg de la Conca de Tremp.
Atès que es va fer l’adjudicació de la primera fase d’obra per un valor de gairebé 8
milions d’euros.
Atès que després de diverses vicissituds de caràcter administratiu i judicial només
se n’ha executat 2 milions.
Atès que les previsions del pressupost de la Generalitat 2017 anunciades a la
premsa són de 500.000 aprox.
Per això, a proposta del Grup Comarcal Candidatura de Progrés, el Ple del Consell
Comarcal acorda:
Primer.- Sollicitar al Parlament de Catalunya que inclogui una partida suficient per
recobrar la partida adjudicada inicialment, fet que serviria per recobrar la confiança
de la comarca en aquest projecte llargament reivindicat.
Segon.- Fer arribar aquest acord als municipis de la comarca i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a l’esmentada moció relativa als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya 2017 – Reg de la Conca de Tremp, presentada pel
Grup Comarcal Candidatura de Progrés.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal Candidatura de Progrés,
al Parlament de Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero puntualitza que l’obra es va adjudicar per 8M d’€ i solament
se n’han executat 2M i amb una lentitud alarmant.
Vuitè.- Aprovació de la moció relativa als pressupostos de la
Generalitat 2017 – Comiols. Exp. 29/2017.
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés, que
consta a l’expedient i que es transcriu a continuació:
“Moció relativa als pressupostos de la Generalitat 2017 – Comiols
Atès que s’estan tramitant els pressupostos de la Generalitat per al 2017 i que en
aquest procediment està previst que hi puguin fer aportacions tant les
administracions locals com les entitats cíviques i socials.
Vistos els dèficits que pateixen els accessos per carretera les comarques del Pallars
Jussà i del Pallars Sobirà, creiem imprescindible que el pressupost de la Generalitat
2017 consigni una partida pressupostària suficient per iniciar l’execució del projecte
constructiu de la carretera C-1412 Artesa de Segre – Isona per millorar
l’accessibilitat a través del pas de Comiols.
Per això, a proposta del Grup Comarcal Candidatura de Progrés, el Ple del Consell
Comarcal acorda:
Primer.- Sollicitar al Parlament de Catalunya que dins de les partides ordinàries
del pressupost 2017 n’hi hagi una de suficient per promoure el projecte constructiu
de la carretera C-1412 Artesa de Segre – Isona per millorar l’accessibilitat a través
del pas de Comiols.
Segon.- Fer arribar aquest acord als municipis de la comarca i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a l’esmentada moció relativa als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya 2017 – Comiols “C-1412 Artesa de Segre – Isona”,
presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal Candidatura de Progrés,
al Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero puntualitza que tots els alcaldes dels dos Pallars van
acordar l’accés per Comiols d’aquestes dues comarques i que actualment
s’ha aprovat una esmena de les Comissions Parlamentàries en relació a
millorar l’accessibilitat a través del pas de Comiols per la qual cosa dins del
Pressupost de la Generalitat s’haurà d’aprovar una partida.
Novè.- Aprovació de la moció relativa als pressupostos de la
Generalitat 2017 – PUOSC (Inversions). Exp. 28/2017.
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés, que
consta a l’expedient i que es transcriu a continuació:
“Moció relativa als pressupostos de la Generalitat 2017 – PUOSC
(Inversions)
Atès que el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) és una eina indispensable
per als ajuntaments i especialment per a aquells rurals i de poca població, sobretot
pel que fa a les inversions que serveixen per igualar els serveis públics
imprescindibles de les diferents zones de Catalunya: accessibilitat, abastament
d’aigües i altres.
Atès que fa més de 6 anys que no hi ha cap nova convocatòria ni del Pla General, ni
de cap pla específic.
Atès que es troba en procés de tràmit parlamentari el projecte de pressupostos de
la Generalitat per al 2017.
Per això, a proposta del Grup Comarcal Candidatura de Progrés, el Ple del Consell
Comarcal acorda:

Primer.- Sollicitar al Parlament de Catalunya que dins de les partides ordinàries
del Pressupost 2017 se’n prevegi una de suficient per promoure un Pla d’Obres i
Serveis per inversions, amb especial atenció als municipis rurals i plurinuclears.
Segon.- Fer arribar aquest acord als municipis de la comarca i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.”

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a l’esmentada moció relativa als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya 2017 – PUOSC (inversions), presentada pel Grup
Comarcal Candidatura de Progrés.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal Candidatura de Progrés,
al Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica la necessitat d’aprovació d’un
PUOSC pels municipis que permeti les inversions necessàries.
La Sra. Romero opina en la mateixa línia i puntualitza que s’ha aprovat que
el Govern de la Generalitat creí un fons d’inversió per 500M d’€ en aquest
sentit.
Desè.- Aprovació de la moció sobre la necessitat de renovar el
contracte de la Societat amb la Pagesia. Exp. 46/2017.
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura de Progrés i per
Unió de Pagesos de Catalunya, que consta a l’expedient i que es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE
DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va
ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a
objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els
nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar
organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i
també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:

MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA
PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals
de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu,
el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual
cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la
societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la
societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per
això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del
sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i
rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més
contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna,
cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa
per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de
competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra
banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la
ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per
Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern
i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament
d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de
l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i

ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de
determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39
% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada
per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els
oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors
preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir
l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i,
si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes
que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes
les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a
l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels
productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en
un 74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de
Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat
monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual
Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en les
explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques
i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i
forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en
programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les
retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any
rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament
d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per
garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats,
i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les
comunicacions electròniques per a les sollicituds d’actuacions excepcionals.

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que
l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les
poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de
Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de
les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i
gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que
s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar
al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que
segueixi augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i
en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre
davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan
creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i
provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge
a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de
caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal
actuar aprofitant al màxim el marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que
està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i
procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris,
construccions i/o installacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i
forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de
gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar
actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions
comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les
infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen
el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una
definició de les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques
específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria
designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus
plans de gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de _______ aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la
pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt
de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules
de caràcter voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
- Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA
- Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la
dignitat de la pagesia.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal Candidatura de Progrés,
al President de la Generalitat de Catalunya i al Coordinador Nacional de la
Unió de Pagesos de Catalunya.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: Els Srs/es. Aranda i Romero detallen el contingut de
l’acord assenyalant aquesta que el grup Candidatura de Progrés ha
presentat aqueta moció a petició del Sindica Unió de Pagesos com una
declaració d’intencions a la que s’han afegit altres organitzacions, sindicats,
etc.
Detalla que ha caigut la Renda per Càpita de la pagesia, que hi ha un tant
per cent molt elevat de pagesos que abandonen les feines del camp, que la
fauna salvatge destrossa els cultius i que els productes agrícoles moltes
vegades s’han de vendre per sota del preu de cost.
Onzè.- Aprovació de la moció de sollicitud a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals que empri la nomenclatura d’Alt Pirineu en
les seves informacions. Exp. 45/2017
Vista la moció presentada pel Grup Comarcal d’ERC, que consta a
l’expedient i que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DE SOLLICITUD A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS QUE EMPRI LA NOMENCLATURA D’ALT PIRINEU EN LES
SEVES INFORMACIONS.
Els consellers del grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, al Consell
Comarcal del Pallars Jussà presenten al plenari la següent proposta d’acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’organització territorial bàsica del
país s’estructura en municipis i vegueries.
L’any 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 30/2010 de 3 d’agost.
L’objecte d’aquesta llei és regular la doble naturalesa de la vegueria, determinar la
divisió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells
de vegueria i la transició de les diputacions provincials als nous consells de
vegueria.
La present llei, a l’article 9, especifica les diferents demarcacions veguerials,
establint que la demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn els municipis
integrats en les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars
Jussà i el Pallars Sobirà. Així com en l’article 10, el règim especial de l’Aran.
Els diferents mitjans i professionals de la corporació catalana de mitjans
audiovisuals, solen emprar, de forma no correcta, l’expressió “Pirineu de Lleida”,
especialment, i ocasionalment, “Pirineu de Girona”, tot i que amb aquesta darrera
expressió, empren més l’apellatiu comarcal per referir-se a la Cerdanya.
Al territori corresponent a l’Alt Pirineu, no li correspon cap altre possessiu
provincial, ni de Lleida ni de Girona, pel fet d’haver superat aquesta distribució
administrativa obsoleta, i establint-se, com descriu la llei 30/2010, en demarcació
pròpia.
Per tot l’exposat proposem al ple els següents
ACORDS:
1. Sollicitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que inclogui al
seu llibre d’estil l’expressió “Alt Pirineu” quan es refereixi a l’àmbit territorial
que inclou l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà.
2. Que els diferents professionals de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals emprin l’expressió “Alt Pirineu” a les seves informacions i no la
de “Pirineu de Lleida” o “Pirineu de Girona”.

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:

PRIMER.- Donar suport a l’esmentada moció de sollicitud a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals que empri la nomenclatura d’Alt Pirineu en
les seves informacions, presentada pel grup comarcal d’ERC.
SEGON.- Trametre aquest acord al Grup Comarcal d’ERC i a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Cases explica el contingut de l’acord.
Dotzè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 4r
trimestre de 2016. Exp. 172/2016
En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que
consten a l’expedient:
1. Factures no tramitades després de 3 mesos.
2. Factures no tramitades després de 30 dies.
3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Tretzè.- Informe del període mig de pagament del 4t trimestre de
2016. Exp. 171/2016.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, introdueix el concepte de període mig de pagament
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute
comercial, de forma que totes les administracions públiques han de fer
públic el seu període mig de pagament.
El RD 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.
El període mig de pagament definit en aquest RD mesura l’endarreriment en
el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador es
diferent del període legal de pagament establert en el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic i en la Llei 3/2001, de 29 de desembre, per
la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics
pot prendre valor negatiu si l’administració abona abans de que hagin
passat 30 dies natural de la presentació de les factures o certificacions
d’obra, segons correspongui.
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació,
previstes en el Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació relativa al
seu període mig de pagament a proveïdors.
En aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, en
referència al 4r trimestre de 2016, s’informa al Ple del resultat següent:
4t trimestre de 2016
P.M. Pagament
38,85203552

R.O. Pagades

R.O. pendents

68,56755066

24,52318001

Total
pagaments
563.750,16

Total pendents
1.169.118,48

INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Catorzè.- Informes. Exp. 43/2017.
El Sr. Aranda informa sobre diferents línies de subvenció que ha sollicitat el
Consell al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Concretant, s’ha sollicitat
i s’ha atorgat una subvenció de 34.704,80 € per projectes singulars
adreçats a la formació en matèries forestals a joves de la Garantia Juvenil.
També s’ha sollicitat una subvenció de 120.000,00 € per projectes integrals
adreçat a la formació de joves de la Garantia Juvenil en agroalimentària i
construcció sostenible.
Aquests dos projectes permetran una major qualificació i en conseqüència
ocupació dels joves del Pallars Jussà als 3 sectors: Forestal, Agroalimentària
i Construcció sostenible.
Quinzè.- Precs i Preguntes. Exp. 44/2017
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
INTERVENCIONS I OPINIONS

En compliment de l'article 110.1, del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril es fa constar que durant
la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,
Vist i plau
El President,

